
តើ�ើតើ�តើ�លណាខំ្ញុំ��នឹឹងទទួលបានឹ
របាយការណ៍៍ NAPLAN របស់់កូូនឹខំ្ញុំ� � តើ�ើយតើ�ើ
វានឹឹងប្រាបាប់ខំ្ញុំ� �ឲ្យយដឹឹងអី្វី�ខ្ញុំះ� ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាមាតាឬ�ិតា/អ្ននកថែ�ទាំ ំរ�សិ់សិិសិសថែ�លបានបើ�ើ ើបើ�សិត
 NAPLAN កុ�ងថែ�ឧសិភានាឆ្នាំន ំបើនះ សាលារ�សិ់កូនអ្ននកនឹងផ្ដដល់ជូូន
អ្ននកនូវរបាយការណ៍៍ផ្ទាា ល់�ួ �នអ្នំពីីលទ្ធធផ្ដលរ�សិ់កូនអ្ននក។

អ្ននកអាចរំពីឹងទ្ធុកថា អ្ននកប្រ�វូទ្ធទួ្ធលរបាយការណ៍ ៍NAPLAN រ�សិ់កូន
អ្ននកចា�់ពីីថែ�សិីហាបើ� បើ�បើពីលថែ�លអាជាា �ររ�ឋឬថែ�ន�ី  
(www.nap.edu.au/taa) បានប្រ�គល់របាយការណ៍៍ផ្ទាា ល់�ួ �នរ�សិ់
សិិសិានុសិិសិសបើ�សាលារចួ។

អ្ននកនឹងបើ�ើញគំនូសិសិញ្ញាា រង្វាើ សិ់(ឬកបាា ល់រុុកថែក�) ចំនួនប្របាំថែ�ល
�ង្វាា ញលទ្ធធផ្ដល NAPLAN រ�សិ់កូនអ្ននកសិប្រមា�់ការអាន សិរបើសិរ 
ប្រ�ក�ពាកយ បើវយាករណ៍៍&ការបើប្រ�ើវណ៍ណ យុ�ត បើ�ើយនិងការគិ�បើល�។

លទ្ធធផ្ដលនៃនការវាយ�នៃ�ៃបើលើការអាននិងសិរបើសិរ បើ�ើយនិងការ
គិ�បើល�សិប្រមា�់ឆ្នាំន ំទ្ធី៣, ៥, ៧ និង ៩ នឹងប្រ�វូបានរាយការណ៍៍ថែ�ល
មានរង្វាើ សិ់ជា�នាះៗចា�់ពីី�នា ះទ្ធី១�ល់�នាះទ្ធី១០។ រង្វាើ សិ់បើនះ�ំណាង
ឲ្យយកំរ�ិថែ�លបើកើនកាន់ថែ��ពសិ់បើ�រ�សិ់ចំបើណ៍ះ ការយល់ និងជូំនាញ 
ថែ�លសិ�ី�ួ �នបាន�ង្វាា ញឲ្យយបើ�ើញកុ�ងបើពីលវាយ�នៃ�ៃ។

តើ�ើការផ្ដដល ់NAPLAN តើ�សាលាទាំ�ងឡាយ
តើ�ីើតើ�ើងតើ�យវិ�ិ�ណា ?
NAPLAN កំពីុងថែ��ូ �របើ�បើ�ើ ើតា�អ្ននឡាញវញិ បើ�យមាន�ំណ៍ង
ឲ្យយប្រគ�់សាលាទាំងំអ្នសិ់�ូ �រពីីការបើ�ើ ើបើ�សិត បើ�យបើប្រ�ើប្រក�សិ បើ�ជាអ្នន
ឡាញឲ្យយអ្នសិ់ប្រ�ឹ�ឆ្នាំន ំ២០២២។ 

បើនះគឺមានន័យថា កុ�ងថែ�ឧសិភាឆ្នាំន ំ២០២១ សិិសិស�ៃ ះបើ�ើ ើបើ�សិត បើ�យបើប្រ�ើ
ប្រក�សិ បើ�ើយ�ៃះបើទ្ធៀ�បើ�ើ ើតា�អ្ននឡាញ។

NAPLAN តា�អ្ននឡាញ បើ�ើ ើឲ្យយមានការវាយ�នៃ�ៃបានលអ ជាង លទ្ធធផ្ដល
សិុប្រកិ�ជាង បើ�ើយបើ�ើ ើឲ្យយសិិសិសមានសិក�មភាពីបើប្រចើនជាង។

តើ�ើខំ្ញុំ� �តើ�ើលរបាយការណ៍៍រតើបៀបតើ�េច ?
បើ�ខាងបើប្រកា�រ�ូកបាា ល់រុុកថែក�និ�ួយៗ មានការបើរៀ�រា�់ថាកូន
រ�សិ់អ្ននកបានបើ�ើ ើបើ�សិត តា�អ្ននឡាញឬតា�ប្រក�សិ។ ប្រគ�់សិិសិស
ឆ្នាំន ំទ្ធី៣ទាំងំអ្នសិ់បើ�ើ ើបើ�សិត តា�ការសិរបើសិរបើលើប្រក�សិ

បើទាំះ�ីសិិសិសបានបើ�ើ ើបើ�សិត តា�អ្ននឡាញក៏បើ�យឬតា� ប្រក�សិ
ក៏បើ�យ ៖

• សិិសិសនឹងប្រ�វូបានវាយ�នៃ�ៃបើលើជូំនាញនៃនការអាននិងសិរបើសិរ និង
នៃនការគិ�បើល��ូចគ្នាន ថែ�លប្រគបូាន�បើប្រងៀនតា�ក�ម វ�ិីសិិកា។

• លទ្ធធផ្ដលរ�សិ់សិិសិសនឹង�នតមានការវាស់ិថែវងបើ�យថែផ្ដអកបើលើខាន �
នៃនការវាយ�នៃ�ៃរ�សិ ់NAPLAN �ូចគ្នាន  មានន័យថាលទ្ធធផ្ដល
រ�សិ់របើ�ៀ�ទាំងំពីីរ គឺប្រ�ហាក់ប្រ�ថែ�លគ្នាន ។

NAPLAN ជាឧ�ករណ៍៍មាន�នៃ�ៃ�ួយថែ�លអាចឲ្យយបើគបើ�ើញបើប្រ�នូវការ
បើ�ើ ើបានរ�សិ់សិិសិសពីី�ួយឆ្នាំន ំបើ��ួយឆ្នាំន ំ �ាុថែនត បើគប្រ�វូ�កប្រសាយលទ្ធធផ្ដល
រ�សិ់សិិសិសមាន ក់ៗបើ�យប្រ�ងុប្រ�យ័�ន បើប្រពាះវា�ញំ្ញាំងការបើ�ើ ើបានរ�សិ់
សិិសិសនានៃ�ៃបើ�ើ ើបើ�សិត ។

របាយការណ៍៍រ�សិ់សិិសិសមាន�ង្វាា ញថែ��នាះប្របាំ�ួយថែ�លមានន័យ
ជាងបើគ សិប្រមា�់ថាន ក់និ�ួយៗ។ របាយការណ៍៍ថាន ក់ឆ្នាំន ំទ្ធី៣�ង្វាា ញ�នាះ
ទ្ធី១–៦ ថាន ក់ឆ្នាំន ំទ្ធី៥ �ង្វាា ញ�នាះទ្ធី៣–៨ ថាន ក់ឆ្នាំន ំទ្ធី៧�ង្វាា ញ�នាះទ្ធី៤–៩
 បើ�ើយថាន ក់ឆ្នាំន ំទ្ធី៩�ង្វាា ញ�នាះទ្ធី៥–១០។ រ�ូឌីីយ៉ាា ប្រកា�បើ�កុ�ងរបាយ
កាណ៍៍រ�សិ់សិិសិស�ង្វាា ញទ្ធំ�ំរ�សិ់៦០ភាគរយនៃនសិិសិសកណាដ ល លទ្ធធផ្ដល
��យ�ភាគទូ្ធទាំងំប្រ�បើទ្ធសិ បើ�ើយនិងសិត ង់�អ្ន�ប�រមាសិប្រមា�់ទូ្ធទាំងំ
ប្រ�បើទ្ធសិ សិប្រមា�់ថាន ក់និ�ួយៗ។ របាយការណ៍៍កុ�ងរ�ឋនិងថែ�ន�ី�ៃ ះ ក៏
មាន�ង្វាា ញ��យ�ភាគប្រ�ចាំសាលានិង/ឬរ�ឋផ្ដងថែ�រ។ របាយការណ៍៍
បើនាះក៏បើ�ើ ើការសិបើងេ�អ្នំពីីជូំនាញថែ�លសិិសិសថែ�ងថែ��ង្វាា ញឲ្យយបើ�ើញ
បើ�កុ�ងការវាយ�នៃ�ៃកុ�ង�នាះនិ�ួយៗ។

សំំនួួរដែ�លគេ�សំួរជាគេរឿយៗ
របាយការណ៍៍សំិសំសម្នាា ក់់ៗ

NAPLAN គឺជាការបើ�ើ ើបើ�សិត ថាន ក់ជា�ិបើ�ើ�បីវាយ�នៃ�ៃចំបើណ៍ះ�ឹងកុ�ងវសិិ័យអាននិងសិរបើសិរ និងវសិិ័យគិ�បើល� សិប្រមា�់សិិសិសឆ្នាំន ំទ្ធី៣, ៥, ៧ និង ៩
 ថែ�លបើ�ើ ើបើ�ើងបើ�ថែ�ឧសិភាបើរៀងរាល់ឆ្នាំន ំ។ ជូំនាញកុ�ងការអាននិងសិរបើសិរបើ�ើយនិងកុ�ងការគិ�បើល� ជា�ូល�ឋ នយ៉ាា ងសិំខាន់សិប្រមា�់ការសិិកា
ប្រគ�់វសិិ័យ។ NAPLAN គឺជាការវាយ�នៃ�ៃថាន ក់ជា�ិថែ��ួយគ�់ថែ�លកុមារអូ្នស្ត្រាសាត លីប្រគ�់រ�ូអាចបើ�ើ ើ។ សិំនួរទាំងំពួីងសួិរអ្នំពីីចំបើណ៍ះ�ឹងថែ�ល
ផ្ដារភាា �់បើ�និងក�ម វ�ិីសិិកាអូ្នស្ត្រាសាត លី ៖ ភាសាអ្នង់បើគៃសិ និងគណ៍ិ�វទិ្ធា

លទ្ធធផ្ដលពី ីNAPLAN អ្ននុញ្ញាា �ិឲ្យយមាតា�ិតា/អ្ននកថែ�ទាំ ំនិងប្រគ�ូង្វាា �់ បើ�ើញថាសិិសិសមានការលូ�លាសិ់យ៉ាា ងណាកុ�ងវសិិ័យអាននិងសិរបើសិរ 
បើ�ើយនិងវសិិ័យគិ�បើល�ពីី�ួយឆ្នាំន ំបើ��ួយឆ្នាំន ំ – សិប្រមា�់សិិសិសនិ�ួយៗ កុ�ងរងើង់សាលារ�សិ់�ួ �នបើ�ើយនិងបើប្រ�ៀ�បើ�ៀ�បើ�និងសិត ង់�ជា�ិ។ 

ការបើ�ើ ើបើ�សិត  NAPLAN ជាថែផ្ដនក�ួយនៃនក�ម វ�ិីវាយ�នៃ�ៃនិងរាយការណ៍៍ ថែ��ិនជូំនួសិការវាយ�នៃ�ៃយ៉ាា ងបើពីញបើលញនិងជាប្រ�ចាំបើលើសិ��ថភាពី
រ�សិ់សិិសិសនិ�ួយៗ ថែ�លបើ�ើ ើបើ�ើងបើ�យប្រគបូើ�ើយ។ ប្រគរូ�សិ់កូនអ្ននក បើ�ើល�ឹងចាសិ់ជាងបើគការលូ�លាសិ់រ�សិ់កូនអ្ននកកុ�ងការសិិការ�សិ់បើគ។ ផួ្ដ ��
ជា�ួយនិងរបាយការណ៍៍វាយ�នៃ�ៃ�នៃទ្ធបើទ្ធៀ�រ�សិ់សាលា បើគអាចបើប្រ�ើរបាយការណ៍៍រ�សិ ់NAPLAN បើ�ើ�បីពីិភាកាបើលើចំណុ៍ចខាៃ ងំនិងចំណុ៍ចថែ�ល
ប្រ�វូថែកលំអ្នរ�សិ់កូនអ្ននក ជា�ួយនិងប្រគរូ�សិ់បើគ។ 
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តើ�ើ NAPLAN ជួួយកូូនឹខំ្ញុំ� �តើ�យវិ�ិ�ណា ? 

NAPLAN ផ្ដដល់ឱកាសិឲ្យយសិិសិានុសិិសិស�ង្វាា ញនូវអ្នើ ីថែ�លពួីកបើគបាន
បើរៀនកុ�ងវសិិ័យអាននិងសិរបើសិរ បើ�ើយនិងវសិិ័យគិ�បើល�។ លទ្ធធផ្ដល
រ�សិ់សិិសិសមាន ក់ៗ�ង្វាា ញឲ្យយមាតា�ិតា/អ្ននកថែ�ទាំបំើ�ើញថាបើ�ើកូន
រ�សិ់គ្នា�់បើ�ើ ើបានលអ �ាុណាណ កុ�ងការបើ�ើ ើបើ�សិត អាន សិរបើសិរ ប្រ�ក�ពាកយ 
បើវយាករណ៍៍&ការបើប្រ�ើវណ៍ណ យុ�ត បើ�ើយនិងការគិ�បើល�។

លទ្ធធផ្ដលបើ�ើ ើបានរ�សិ់កូនអ្ននកប្រ�វូបានបើប្រ�ៀ�បើ�ៀ�ជា�ួយលទ្ធធផ្ដល
បើ�ើ ើបានរ�សិ់សិិសិស�នៃទ្ធទាំងំអ្នសិ់ គឺ�ិនថែ�នថែ�ជា�ួយលទ្ធធផ្ដលបើ�ើ ើ
បានរ�សិ់សិិសិសរ�ួថាន ក់បើទ្ធ។ លទ្ធធផ្ដល NAPLAN អាចជួូយមាតា�ិតា
និងសិិសិសកុ�ងការពីិភាកាជា�ួយប្រគ ូអ្នំពីីការលូ�លាសិ់រ�សិ់សិិសិស
មាន ក់ៗ។ បើ�យសារ NAPLAN តា��នការលូ�លាសិ់រ�សិ់កូនអ្ននក
កុ�ងអ្នំ�ុងបើពីលឆ្លៃងកា�់ឆ្នាំន ំទ្ធី៣, ៥, ៧, និង៩ វាក៏ផ្ដដល់ពី័�៌មាន�ិន
លំបើអ្នៀងអ្នំពីីការរកីចបើប្រ�ើននៃនចំបើណ៍ះរ�សិ់សិិសិសកុ�ងវសិិ័យអាននិង
សិរបើសិរ បើ�ើយនិងវសិិ័យគិ�បើល�។

តើ�ើលទធផ្ដលតើ��នឹឹងមានឹឥទធ ��លអី្វី�ដឹល់
អ្វី�គ�របស់់កូូនឹខំ្ញុំ� � ?
លទ្ធធផ្ដល NAPLAN ផ្ដដល់ពី័�៌មានសិំខាន់អ្នំពីីជូំនាញកុ�ងការអាននិង
សិរបើសិរ និងការគិ�បើល�ថែ�លកូនអ្ននកបើរៀនតា�រយៈក�ម វ�ិីសិិកា
��មតាបើ�សាលា។ លទ្ធធផ្ដលទាំងំបើនះផួ្ដ ��ជា�ួយនិងការវាយ�នៃ�ៃ
�នៃទ្ធបើទ្ធៀ�ថែ�លកូនរ�សិ់អ្ននកបានបើ�ើ ើបើ�សាលា នឹងបើ�ើ ើឲ្យយវាមានភាពី
បើពីញបើលញ។ លទ្ធធផ្ដលទាំងំបើនះបើ�ើ ើឲ្យយអ្ននកនិងប្រគរូ�សិ់កូនអ្ននកយល់អ្នំពីី
សិ�ិទ្ធធិផ្ដលនិងការលូ�លាសិ់រ�សិ់កូនអ្ននកនាសិ�័យបើពីលវាយ�នៃ�ៃ។
 ពី័�៌មានបើនះអាចបើប្រ�ើសិប្រមា�់ជួូយឲ្យយកូនរ�សិ់អ្ននកបើ�ើ ើបាន�ពសិ់�ំផ្ដុ�
ថែ�លបើប្រ�ើសិ��ថភាពីប្រគ�់ទាំងំអ្នសិ់រ�សិ់�ួ �ន។

សាលា�ៃះអាចសួិររករបាយការណ៍ ៍NAPLAN ថែ��បើ�បើលើរបាយការណ៍៍
រ�សិ់សាលា ថែ�លជាថែផ្ដនក�ួយនៃនថែ���ទ្ធទ្ធទួ្ធលយកសិិសិសចូលរ�សិ់
សាលាបើនាះ។ ការវាយ�នៃ�ៃរ�សិ់ NAPLAN �ិនថែ�នរចនាបើ�ើងបើ�ើ�បី
បើ�ើ ើជាបើ�សិត សិប្រមា�់ទ្ធទួ្ធលសិិសិសចូលបើ�ើយ។ បើទាំះជាយ៉ាា ងណា លទ្ធធផ្ដល
អាចមានប្រ�បើយ៉ាជូន៍សិប្រមា�់ឲ្យយសាលា�មី�ឹងថាបើ�ើសិិសិសប្រ�វូការអ្នើ ី�ៃ ះ
។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានការបារ�ភអ្នើ ី អាជាា �រ ACARA បើលើកទ្ធឹកចិ�តឲ្យយ
អ្ននកបើ�ពីិបើប្រគ្នាះជា�ួយសាលាអ្នំពីីការបារ�ភទាំងំបើនាះ។

តើ�ើ NAPLAN ជួួយសាលាខំ្ញុំ��តើ�យរតើបៀបណា ? 

NAPLAN ជាការវាយ�នៃ�ៃថាន ក់ជា�ិថែ��ួយគ�់ថែ�លកុមារអូ្នស្ត្រាសាត លី

បើ�ើ ើ។ NAPLAN ជួូយ ៖

• ប្រគកុូ�ងការសិំគ្នាល់�ឹងកាន់ថែ�ចាសិ់ នូវសិិសិសថែ�លប្រ�វូការ
កិចំការពីិបាកបើ�ើ ើជាង�ុន ឬថែ�លប្រ�វូការជូំនួយ�ថែនថ�។

• សាលាកុ�ងការសិំគ្នាល់�ឹងចំណុ៍ចខាៃ ងំនិងចំណុ៍ចថែ�លប្រ�វូការ
ជូំនួយ រ�សិ់ក�ម វ�ិី�បើប្រងៀន

• សាលាកុ�ងការកំណ៍�់បើគ្នាលបើ�កុ�ងវសិិ័យអាននិងសិរបើសិរ និង
កុ�ងវសិិ័យគិ�បើល�។

• ប្រ�ពី័នធសាលាកុ�ងការពីិនិ�យបើ�ើងវញិនូវក�ម វ�ិីនិងជូំនួយថែ�ល
ផ្ដដល់ឲ្យយបើ�សាលាទាំងំពួីង។

• សិ�គ�ន៍កុ�ងការបើ�ើលបើ�កុ�ងបើគ�ទ្ធំពី័រ My School នូវ
លទ្ធធផ្ដល��យ�ភាគរ�សិ់សាលា។

NAPLAN ក៏ជួូយ�ថែនថ�ថែ�លបើ�ើ ើឲ្យយការវាយ�នៃ�ៃឯបើទ្ធៀ�រ�ស់ិសាលាមាន
ភាពីបើពីញបើលញ និងផ្ដដល់ ទ្ធិននន័យថែ�លអាចបើប្រ�ៀ�បើ�ៀ�គ្នាន បានកុ�ង
ទូ្ធទាំងំប្រ�បើទ្ធសិបើ�ើ�បីជួូយរ�ឋ ភិិបាលទាំងំឡាយកុ�ងការវាយ�នៃ�ៃឲ្យយ�ឹង
ថាក�ម វ�ិីសិិកាប្រ�ប្រពីឹ�តបើ�បានយ៉ាា ងណា បើ�ើយនិងបើ�ើសិិសិានុសិិសិស
បើ�ើ ើបាន�ល់សិត ង់�ថែ�លសិំខាន់កុ�ងវសិិ័យអាននិងសិរបើសិរ និងវសិិ័យ
គិ�បើល�ឬអ្ន�់។

តើ�ើអ្វីនកូណាតើទៀ�នឹឹងតើ�ើញលទធផ្ដល ? 
 
កុ�ងឆ្នាំន ំនិ�ួយៗ អាជាា �ររ�ឋបាលទ្ធទួ្ធល�នុ�កកិចំការបើ�ើ ើបើ�សិត  ផ្ដដល់
បើ�សាលាទាំងំពួីងនូវលទ្ធធផ្ដលសិប្រមា�់សិិសិសទាំងំអ្នស់ិថែ�លបើ�ើ ើបើ�សិត
 NAPLAN ។ សាលាទាំងំឡាយប្រ�វូបានបើលើកទ្ធឹកចិ�តឲ្យយបើប្រ�ើលទ្ធធផ្ដល
ទាំងំបើនាះបើ�ើ�បីផ្ដដល់�ំណ៍ឹងអ្នំពីីថែផ្ដនការរ�សិ់�ួ �នកុ�ងការបើ�ើ ើឲ្យយសាលា
ទាំងំ�ូលបានកាន់ថែ�ប្រ�បើសិើរ។ របាយកាណ៍៍រ�សិ់សិិសិសមាន ក់ៗ មានការ
រកាភាពីសិំង្វា�់។ គ្នាម នអ្ននកណាបើប្រ�ពីីអាជាា �ររ�ឋបាលទ្ធទួ្ធល�នុ�ក
កិចំការបើ�ើ ើបើ�សិត ប្រ�ចាំ�ូល�ឋ នរ�សិ់អ្ននក ឬក៏សាលារ�សិ់អ្ននកនឹងបើ�ើញ
របាយការណ៍៍រ�សិ់កូនអ្ននកបើ�ើយ។

លទ្ធធផ្ដល��យ�ភាគរ�សិ់សាលាប្រ�វូបានរាយការណ៍៍ជាសាធារណ៍ៈ
បើ�កុ�ង My School (www.myschool.edu.au). ។ បើគ�ទ្ធំពី័របើនះមាន
បើ�ើ ើ�ចុ��បននភាពីបើ�យ�ញុ្ចូ�លលទ្ធធផ្ដលពីីឆ្នាំន ំកនៃងបើ� បើ�ប្រ�ីមាសិ
ទ្ធី�ួយជាបើរៀងរាល់ឆ្នាំន ំ។ My School អ្ននុញ្ញាា �ិឲ្យយសិ�គ�ន៍បើ�ើលថែផ្ដនក
នានានៃនប្រ�វ�តនិងពី័�៌មានទាំងំឡាយរ�សិ់សាលានិ�ួយៗ ប្រពី�ទាំងំ
បើ�ើ�បីបើ�ើ ើការបើប្រ�ៀ�បើ�ៀ�ជា�ួយសាលាទាំងំឡាយថែ�លមានចំនួន
សិិសិសប្រសិបើ�ើៗគ្នាន ។ លទ្ធធផ្ដលផ្ទាា ល់�ួ �នរ�សិ់កូនអ្ននក �ិនមាន�ក់
បើ�កុ�ង My School បើទ្ធ។

ចះ�តើបើលទធផ្ដល��នឹដូឹចអី្វី�ដែដឹលកូូនឹខំ្ញុំ� �នឹ�ងខំ្ញុំ� �
រំ�ឹងទះកូ?
 
បើ�សិត  NAPLAN បើ�ើ ើការវាយ�នៃ�ៃការលូ�លាសិ់កុ�ងវសិិ័យអាននិង
សិរបើសិរ និងវសិិ័យគិ�បើល�។ សិិសិសប្រ�វូបានបើគឲ្យយ�ឹងថាលទ្ធធផ្ដល
រ�សិ់បើគសិថ ិ�បើ��ូ� ំណាកុ�ងរង្វាើ សិ់ពីិនុ�នៃនការវាយ�នៃ�ៃសិប្រមា�់បើ�សិត និ
�ួយៗ។ បើទាំះ�ីលទ្ធធផ្ដល NAPLAN  បើគអាចបើ�ើ ើការបើប្រ�ៀ�បើ�ៀ�រវាង
សិិសិសទាំងំអ្នសិ់កុ�ងទូ្ធទាំងំប្រ�បើទ្ធសិ បើ�ើយនិងរវាងបើពីល�ួយនិងបើពីល
�ួយបើទ្ធៀ�បាន អ្នើ ីថែ�លបើកើ�បើ�ើងចំបើពាះសិិសិសបើ�នៃ�ៃបើ�ើ ើបើ�សិត បើនាះ 
អាចមានការ�ាះពាល់�ល់ការបើ�ើ ើបានរ�សិ់សិិសិសបើនាះ។

បើ�ើអ្ននកមានសិំនួរ ឬការបារ�ភអ្នើ ីអ្នំពីីលទ្ធធផ្ដល NAPLAN រ�សិ់កូនអ្ននក
 អ្ននកគួរពិីបើប្រគ្នាះជា�ួយប្រគរូ�សិ់កូនអ្ននក ថែ�លគ្នា�់មានការយល់�ឹង
ចាសិ់ជាងបើគអ្នំពីីការលូ�លាសិ់រ�ស់ិកូនអ្ននក។
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